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Studenten fietsen virtueel door geboortedorp van hun grootouders  
  

Inspiratiedag voor studenten Medical Management Assistant op UCLL Campus Proximus 
Heverlee 
  
Vrijdag 24 november gaat op Campus Proximus de inspiratiedag voor studenten van de 
afstudeerrichting Medical Management Assistant (MMA) door. Zo’n 300 studenten uit alle Vlaamse 
MMA-opleidingen proberen de laatste evoluties in e-health uit. Ze kunnen bv. een memoride maken 
op een hometrainer met behulp van Google Streetview; het HospiAvontuur spelen of een trip maken 
door het Belgische Digital Health landschap. Minister Vandeurzen sluit de dag af. De Medical 
Management Assistant Inspiration Day is een initiatief van de hogescholen UCLL, Odisee en Thomas 
More. 
  
Er lopen de hele namiddag verschillende workshops, maar de meest in het oog springende is 
de memoride. Met de Belgische app Activ48Health, gekoppeld aan een hometrainer rijden fietsers via 
Google Streetview een route virtueel op scherm. Bejaarden kunnen zo opnieuw een fietstochtje maken 
door hun geboortedorp. Tijdens de inspiratiedag op Campus Proximus krijgen studenten de kans dit 
uit te proberen. 
  
PROGRAMMA Medical Management Assistant Inspiration Day 

vrijdag 24 november – workshops 13u30-15u30 
Bekijk het volledige programma van de inspiratiedag. 
  

Locatie: Campus Proximus, Geldenaaksebaan 335, 3001 Heverlee 
  
Contact: 
Annick Vanderbiest: 0497 256 484 • 016 375 313 • annick.vanderbiest@ucll.be 
  
Over hogeschool UCLL 
Hogeschool UCLL biedt 30 professionele bachelor opleidingen aan op 10 campussen in Limburg en Vlaams-
Brabant. Met meer dan 14.500 studenten en 1700 medewerkers is de hogeschool een van de grootste 
verstrekkers van hoger onderwijs in Vlaanderen. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven en zet in 
op vernieuwend onderwijs, investeringen en onderzoeksprojecten in de regio. Het is de ambitie van UCLL om 
de sterkste opleidingen in Vlaanderen aan te bieden binnen een internationaal profiel en een sterke band met 
de KU Leuven. 
  
De hogeschool bestaat uit 3 groepen: ‘Lerarenopleidingen’, ‘Management en Technologie’ en ‘Gezondheid en 
Welzijn’. Een groep bundelt opleidingen en onderzoeks- en dienstverleningsactiviteiten. Elke groep heeft eigen 
partners, kansen en uitdagingen en telt ongeveer 5000 studenten en 500 medewerkers. 
  
Meer info op www.ucll.be. 
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